I.
Lp.
1.

Zadanie
Poznajemy historię naszej Ojczyzny
(regionu)

Sposoby realizacji







2.

Patriotyzm w kulturze i sztuce

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY












Wycieczka pod pomnik Obrońców Białegostoku
1939r.
Wycieczka pod pomnik poległych w 1920r. przy ul.
Maczka
Wycieczka do arboretum w Kopnej Górze i na
cmentarz poległych Powstania Listopadowego i
styczniowego
Wycieczka na Planty i do Pałacu Branickich
Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego
Wojenne wspomnienia – spotkanie z osobą, która
przeżyła wojnę
„Kto ty jesteś?- Polak mały” - teatr
Koncert muzyków Filharmonii Podlaskiej „Kto ty
jesteś?”
Koncert pieśni patriotycznych
Teatrzyk przedstawienie teatralne „Legenda o
smoku Wawelskim”
Udział w zajęciach w galerii Sleńdzińskich –
poznanie wybranych artystów naszego regionu
Udział w zajęciach w Muzeum Alfonsa Karnego
Prezentacja tańca ludowego– poznanie strojów
ludowych charakterystycznych dla wybranego
regionu
Wykonanie kotylionów na 100 rocznicę odzyskania
niepodległości
Wykonanie dekoracji w holu przedszkolnym i w
salach z okazji święta odzyskania niepodległości
Udział w zajęciach organizowanych przez

Termin
Cały rok
Cały rok
IX
Cały rok
Cały rok
XI lub
maj

Osoby
odpowiedzialne
Nauczycielki grup
starszych
Nauczycielki grup
starszych
n-lki gr. VII i VIII

Nauczycielki gr. VII

X

XI
V

Nauczycielki grup
starszych
n-ki grupy VII

X
V

gr. VI-VIII
nauczycielki koła
tanecznego

XI

wszystkie nauczycielki

XI

wszystkie nauczycielki

3.

Kochamy Cię Polsko











4.

Polskie smaki





pracowników Muzeum Wojska Polskiego

X-V

Turniej wiedzy o Polsce

V

Konkurs fotograficzny „Zima na Podlasiu”
Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna –
Podlasie”
Poznajemy nasze symbole narodowe – zajęcia
dydaktyczne
Nasi wielcy Polacy (M. Kopernik, F. Chopin, Jan
Paweł II) – znaczenie tych postaci dla Polski i
świata – zajęcia dydaktyczne
Mapa Polski – poznajemy naszą Ojczyznę
Polska jest piękna – oglądanie albumów i zdjęć z
różnych miejsc w Polsce
Korzystanie z oferty Muzeum Wsi Polskiej

XI-II

nauczycielki grup
starszych
Maksimowicz,Lutosta
ńska,Talecka
Bazyluk, Lewicka,
Wawrzak
n-ki koła plastycznego

XI-V

Wszystkie n-lki

cały rok
cały rok

n-lki grup starszych
n-lki grup starszych

cały rok wszystkie nauczycielki
cały rok

Cały rok
Nasze polskie przysmaki – degustacja
charakterystycznych dla naszego regionu potraw
np. babka ziemniaczana,, ogórki małosolne, kapusta
kiszona, pierogi z kapustą i grzybami itp.
Cały rok
Zajęcia kulinarne - przygotowanie przez dzieci
potraw z polskich owoców warzyw(soki, sałatki,
koktajle)

wszystkie
nauczycielki

Dyrektor

Nauczycielki grup
starszych

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK
Temat
1. W świecie bajek

Sposoby realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Utworzenie „Kącika książki”, całoroczne wzbogacanie o
różnorodne materiały zgodne z zainteresowaniami dzieci

cały rok

wszystkie nauczycielki

„Czas na bajkę” – systematyczne czytanie dzieciom bajek w
przedszkolu

cały rok

wszystkie nauczycielki

Włączanie się w akcje: „Mamo, tato poczytaj moim kolegom”,
„Cała Polska czyta dzieciom”

cały rok

wszystkie nauczycielki

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez bibliotekę
przedszkolną oraz bibliotekę osiedlową

cały rok

wszystkie nauczycielki
M. Malesińska
B. Szmurło

Organizacja konkursu recytatorskiego pt. „Mój urodzinowy
wierszyk”

listopad

nauczycielki grupy VIII

Prowadzenie zajęć teatralnych i teatru dla rodziców

cały rok

nauczycielki grupy VII
E. Talecka

2. Muzyka jest we
mnie

Organizowanie zabaw rytmiczno – ruchowych z wykorzystaniem
metod W. Sherborne, D. Dziamskiej, B. Labana

cały rok

wszystkie nauczycielki

Uczestniczenie w zajęciach rytmiczno - tanecznych

cały rok

wszystkie nauczycielki

Wprowadzenie elementów tańca nowoczesnego oraz zabaw
tanecznych

cały rok

wszystkie nauczycielki

maj/czerwiec

U. Bazyluk

Organizacja przeglądu „Mam talent” – interpretowanie swojej
kreatywności oraz prezentowanie swoich zdolności
Uczestniczenie w „Konkursach piosenki angielskiej”,
organizowanych przez inne przedszkola na terenie Białegostoku

E. Lutostańska
cały rok

M. Łapińska
U. Sulikowska
U. Bazyluk
A. Gajdowska

3. Bawimy się
kształtem, barwą
i strukturą

Udział dzieci w audycjach muzycznych prezentowanych przez
muzyków z Arte - Muza

cały rok

wszystkie nauczycielki

Przygotowanie prac plastycznych na konkursy

cały rok

wszystkie nauczycielki

Wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych – warsztaty z udziałem
rodziców

grudzień

nauczycielki grupy I i II

Organizacja konkursu ekologiczno – plastycznego „Ekologiczna
maska”

grudzień/styczeń

Udział w zajęciach artystycznych w Galerii Sleńdzińskich i w
Muzeum Rzeźby A. Karnego – poznanie nowych technik

cały rok

A. Rzepniewska

nauczycielki grup IV - VIII

plastycznych
Wycieczka do Białostockiego Teatru Lalek

cały rok

wszystkie nauczycielki

Wykorzystywanie do zabaw różnorodnych materiałów
plastycznych

cały rok

wszystkie nauczycielki

Uczestniczenie w zabawach dydaktycznych – zachęcanie dzieci do
twórczego rozwiązywania problemów

cały rok

wszystkie nauczycielki

październik - maj

nauczycielki prowadzące koła
zainteresowań

cały rok

nauczycielki grupy I i II

wrzesień - styczeń

nauczycielki prowadzące zajęcia
w ramach projektu

Eksponowanie prac plastycznych wykonywanych przez dzieci

cały rok

wszystkie nauczycielki

Prowadzenie pracy indywidualnej

cały rok

wszystkie nauczycielki

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych (teatralne,
ekologiczne, taneczne, plastyczne, szachowe, orgiami)
Prowadzenie zabaw fundamentalnych
Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Przedszkolaki w
ciekawym świecie nauki i zabawy” rozwijających zmysły

„MULTIMEDIA W PRZEDSZKOLU”
Zadanie
I. Indywidualizacja pracy z dziećmi
zdolnymi
II. Korzystanie z multimediów w
przedszkolu - nauczenie dzieci
podstawowych zasad posługiwania
się wybranymi multimediami.

Sposoby realizacji
Zajęcia w ramach projektu „Przedszkolaki w ciekawym
świecie nauki i zabawy”.
Korzystanie z tablicy interaktywnej, laptopa podczas zajęć,
zabaw edukacyjnych, pracy indywidualnej.

Termin
IX -XII.2018

„Co to są multimedia, co to jest Internet?” – wypowiedzi
dzieci
zamieszczone
w
gazetce
„Optymistyczny
Przedszkolak”.

Cały rok

Nauczycielki
redagujące gazetkę

III. Tworzenie warunków do
rozwijania
zainteresowań
multimediami,
wspomaganie
rozwoju dzieci poprzez multimedia:
tablica interaktywna, laptop.

„Bajki z dawnych czasów” – wykorzystanie multimediów do
uatrakcyjniania czasu wolnego dzieci.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Udział w konkursach z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych
organizowanych
przez
instytucje,
przedszkola.
Słuchanie
audiobooków
dla
dzieci,
prezentacje
multimedialne.
Zajęcie pokazowe dla dzieci 5-6-letnich „Małe smoki” –
klub młodych programistów.
Wycieczka do Centrum Powiadomienia Ratowniczego –
poznanie sposobu zgłoszenia alarmowego.
Zajęcia edukacyjne uświadamiające zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu w domu i przedszkolu.

Cały rok

Nauczycielki grup
starszych

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

IX.2018

Dyrektor

Cały rok

Nauczycielki grup
starszych
Nauczycielki grup
starszych

Artykuły o bezpiecznym korzystaniu z Internetu
zamieszczone w kąciku dla rodziców.
VI. Podniesienie kwalifikacji i Udział
nauczycielek
w
warsztacie
dotyczącym
kompetencji
zawodowych wykorzystania programów lub narzędzi komputerowych.
nauczycieli w zakresie korzystania z Warsztat kodowanie na dywanie.
wiedzy komputerowej.
Poznanie możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej.

I półrocze

Osoby odpowiedzialne
za kącik dla rodziców

Cały rok

Chętne nauczycielki

IV. Edukacja dzieci poprzez zabawę,
wycieczki, zajęcia edukacyjne w celu
zdobywania nowych doświadczeń i
umiejętności, poszukiwanie nowych,
ciekawych metod pracy.
V. Bezpieczeństwo w Internecie.

Cały rok

Cały rok

Osoby odpowiedzialne
R. Maksimowicz
E. Talecka
Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Dyrektor

Cały rok

Chętne nauczycielki

Cały rok
Cały rok
II. 2019

Wszystkie nauczycielki
Koło komputerowe i
chętne nauczycielki
Urszula Bazyluk
Renata Maksimowicz,
Elżbieta Talecka

Cały rok

Renata Maksimowicz

Udział w programie UE E- Twinning.

Cały rok

Uwiecznianie wydarzeń z życia przedszkola

Cały rok

Malwina Łapińska,
Urszula Sulikowska
Wszystkie nauczycielki

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

VII. Zdobywanie i rozwijanie
umiejętności manualnych dzieci w
pracy
z
komputerem,
eksperymentowanie.

IX.
Promowanie
poprzez multimedia.

przedszkola

X. Współpraca z rodzicami.

Pogłębianie wiedzy na temat technik komputerowych w
szczególności związanych z czerpaniem i wyszukiwaniem
potrzebnych informacji w Internecie.
Wzbogacanie bazy przedszkolnej o materiały dydaktyczne
multimedialne w miarę możliwości.
Pomoc koleżeńska podczas wykorzystywania narzędzi
interaktywnych.
Pisanie planów edukacyjnych.
Poznanie i korzystanie z programu graficznego Paint – praca
indywidualna z dzieckiem zdolnym.
Konkurs graficzny z programu Paint dla dzieci i rodziców pt.
„Kolorowy świat przedszkolaka”.
Zamieszczenie
najciekawszych prac z konkursu w gazetce przedszkolnej
„Optymistyczny Przedszkolak”.
Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca
aktualizacja.

Gazetka przedszkolna „Optymistyczny Przedszkolak”
- uświadamianie rodziców, że komputer nie tylko bawi,
uczy i pomaga w życiu codziennym, ale korzystanie z
Internetu może stanowić zagrożenie.

II półrocze

Nauczycielki
redagujące gazetkę,
chętne nauczycielki

